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ATA DA 118ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26.10.2021 1 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 2 
horas, reuniram-se para a 118ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sede 3 
do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a condução do Presidente JOSÉ JEFFERSON 4 
DE SOUSA, com a participação dos Conselheiros(as) Estaduais: AULO ANDRE 5 
LEITE DE AQUINO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, NATÁLIA MABEL SANTOS DE 6 
OLIVEIRA, SOPHIA MEIRELLES DA MOTTA FERNANDES, DANIELLE CAROLINE DE 7 
SÁ XAVIER, JULIANO SILVA DE VASCONCELOS LEITE, RICARDO SOUSA 8 
MARQUES, e RENATA GABRIELA DE MATOS; Conselho Federal: Não houve 9 
presença de conselheiros federais; Convidados: O arquiteto e urbanista NILBERTO 10 
GOMES, representante do IAB/RN; e o professor GABRIEL LEOPOLDINO, 11 
representante da UFERSA/Pau dos Ferros; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, 12 
Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, Gerente 13 
Técnica; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; CARINA COUTINHO, 14 
Secretária Executiva; e MERICIANA PAIVA, Assessora de Comunicação. Justificaram 15 
ausência os(as) conselheiros(as): HUGO FREDERICO FARIAS DE MEDEIROS, ANA 16 
ZÉLIA MARIA MOREIRA, e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. 17 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente JOSÉ JEFFERSON, após 18 
verificação do quórum, convida a todos a ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 19 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 20 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 117ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 21 
presidente JOSÉ JEFFERSON perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 22 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 23 
votação. A Ata da 117ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos 24 
conselheiros presentes por unanimidade. 25 
3.  ORDEM DO DIA: 26 
3.1.  DISTRIBUIR PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1000099420/2020:  O 27 
presidente JOSÉ JEFFERSON deu a palavra à gerente técnica LILIAN BRITO que fez 28 
breve relato sobre o processo de fiscalização em questão, e em seguida o presidente 29 
distribuiu o processo nº 1000099420/2020 para análise do conselheiro JULIANO LEITE. 30 
3.2.  EXPOSIÇÃO DE CARTA ABERTA SOBRE RETIRADA DE CURSO NO 31 
CAMPUS PAU DOS FERROS: O presidente JOSÉ JEFFERSON deu a palavra ao 32 
professor GABRIEL LEOPOLDINO, que fez apresentação em tela da proposta de 33 
reestruturação que se encontra em apreciação pela comunidade acadêmica da 34 
UFERSA, Campus Pau dos Ferros. Os conselheiros presentes fizeram perguntas sobre 35 
a situação e ouviram os esclarecimentos apontados pelo professor. O presidente JOSÉ 36 
JEFFERSON agradeceu a participação de todos na discussão 37 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  38 
4.1.  Da Presidência: O presidente, JOSÉ JEFFERSON, elencou algumas reuniões 39 
realizadas: reunião com o Sr. Lênio Santos no dia 08.10.21 para planejamento de 40 
entrevista; visita ao CAU/PB no dia 13.10.21 com a equipe de ambos UF´s para 41 
intercâmbio de informações e planejamento de ações conjuntas; no mesmo dia 13 42 
houve a presença deste conselho na apresentação do plano de obras do governo, 43 
realizada no CREA/RN; e citou a participação na reunião do fórum de presidentes, 44 
virtual, que ocorreu no dia 15.10.21, com debates sobre assuntos diversos como por 45 
exemplo a boqueio do siccau para emissão de RRT´s em casos de anuidade atrasada. 46 
Esse assunto também gerou discussão durante esta plenária entre os conselheiros, que 47 
deram suas sugestões e contribuições acerca do assunto. O presidente destacou nos 48 
seus informes o ranking de fiscalização dos CAU/UF´s, no qual este CAU/RN ocupa a 49 
excelente posição de 2º lugar no Nordeste e de 6º lugar no Brasil, parabenizou a equipe 50 
de fiscalização, à comissão CEFEP, e à gerente técnica que vem atualmente 51 
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acompanhando e auxiliando as fiscais nas rotas. Os conselheiros também discutiram 52 
sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais na participação de licitações, e o 53 
presidente sugeriu que a assessoria jurídica juntamente com os conselheiros, deem 54 
início à um plano de mini curso direcionado aos arquitetos e urbanistas, sobre lei de 55 
licitação. 56 
4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 57 
(COAPF): A coordenadora da comissão, NATÁLIA OLIVEIRA, informou que a última 58 
reunião ordinária tratou de assuntos como Plano de Ação para 2022, arrecadações e 59 
demais ações da equipe. A comissão também vem discutindo e planejando ações de 60 
divulgações do CAU voltadas para as relações institucionais, com metas para estreitar 61 
laços com outras instituições. 62 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 63 
coordenadora adjunta, EUNÁDIA CAVALCANTE, citou a realização de numerosos 64 
relatos de processos fiscalizatórios, houve também ponderações acerca da situação do 65 
Campus de Pau dos Ferros, e por fim, a comissão fez pedido à assessoria de 66 
comunicação para dar visibilidade à busca/pesquisa por arquitetos no site do CAU/RN, 67 
de modo que os clientes possam verificar se tal profissional é registrado no conselho. 68 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador da comissão, AULO 69 
AQUINO, informou sobre a distribuição de novos protocolos, e também comentou sobre 70 
uma reunião ocorrida na sede do conselho com auxílio da assessoria jurídica, para 71 
atender profissional arquiteto com dúvidas acerca de um processo ético. O conselheiro 72 
comunicou que irá participar do 20º Seminário Regional da Comissão de ética e 73 
Disciplina do CAU/BR, previsto para os dias 03, 04 e 05 de novembro em Brasília-DF. 74 
4.6.  Da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira SOPHIA 75 
MOTTA, membro da comissão, informou que irá participar de evento do CAU/BR, 76 
Seminário 20 anos do Estatuto da Cidade, planos diretores e resiliência, que acontecerá 77 
no dia 25/11, das 15h às 17h pela plataforma Teams. E também citou sua participação 78 
nas audiências sobre a Revisão do Plano Diretor de Natal. 79 
4.7  Da Comissão de Política Profissional (CPP): O conselheiro JULIANO LEITE, 80 
membro da comissão, fez informes da atual situação do edital Athis, condições e prazos. 81 
4.8  Da Comissão Temporária Temática de Patrimônio (CTTP): O gerente geral, 82 
GLAUCO GOBBATO, listou as datas e temas da série sobre patrimônio para TV CAU; 83 
informou sobre a participação da comissão no evento Arquitetando, auxiliando no 84 
planejamento da caminha histórica de Caicó; citou o apoio na caminhada desenhada de 85 
Natal “Passos e Traços”; e comentou a atual situação do edital da I Seleção de Fotos. 86 
4.9  Da Comissão Temporária Temática de Adequação da Sede (CTTAS): O 87 
presidente comunicou que a equipe do conselho vem se reunindo rotineiramente para 88 
dar andamento às demandas do processo para a reforma de adequação da sede. O 89 
gerente geral apresentou em tela algumas imagens em 3D dos projetos 90 
complementares, para conhecimento dos demais conselheiros. 91 
 5.  ENCERRAMENTO: O presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à 92 
disposição, e, sem manifestações, agradeceu a presença de todos. Foi declarada 93 
encerrada a 118ª Reunião Plenária Ordinária. 94 
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